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Brev til Kunnskapsdepartementet angående utvekslingselevprogram

Bakgrunn
DesyvhovedorganisasjonenesomarbeidermedutvekslingpåvideregåendeskoleI Norgeer:

EFEducatIonFirst,StudentTravelSchools(STS),ExpioriusEducation(Explorius),Aspect,
SpeakEducation,AmericanFieldService(AFS)ogYouthForUnderstanding(YFU).

Deter estimertat merenn95%avnorskeeleversomreiserpåutvekslingpå videregåendeer
organisertvia dissesyvorganisasjonene.

Deter veldigfå forskjellerI progrImmenetil denevnteorganisasjoner.Alleorganisasjonenetilbyrdet
sammegrunnleggendeoppleggetmedplasseringhoslokalvertsfamilie,avglftsfriskoleplassogtur og
retur reisemedfly titdet landethvormanskattilbringesittutvekslingsårogtilbaketil Norgeetter
avsluttetopphold.AlleorganisasjonenesombedriverutvekslingI USAharen 501(C)(3)(non-proftt)
statusi USA.

Sammendrag
Forå sikrebestmuligserviceogforå kvalitetssikreprogrammenefor norskeutvekslingselever,er alle
seksorganisasjoneneenigeomfølgende:

Alleretningslinjeromhvordanutvekslingsprogramadministreresi Norgemå følgealle regier
de landenehvoreleveneoppholdersegundersittutvekslingsår.

Detskalutabreideset fellesdokumentsombeskriverhvordanprogrammetfungereroghvilke
minimumskravnorskeeleverkanforventeavprogrammet,oghvilkenservicede kanforvente
bådefra dennorskeorganisasjonenogorganisasjonenI vertslandet

Det kanmedfordelutarbeidesenfellesevalueringsomkanmåleprogrammets
gjennomføringogoppfølging,ogat programmeter i trådmedhvasomkanforventesavet
utvekstings-programfornorskeelever.

I Ulleggtil denfellesforståelsenblantdesyvorganisasjonenebeskrevetovenfor,såer de
undertegnedeorganisasjoneneenigeomfølgendeforstagfor å sikrevidereprograminnholdog
servicefor norskeeleverpåutveksling.

Alleeleverskalgjennomgået personligintervjuogsamtalemedorganisasjonenskalrelse
med.
Alleeleverogforeldreskalgjennomgået orienteringsmøtefør avreise,medgjennomgangav
programmetsulikeelementerogstruktur,samtorganisasjonen;vertslandetHerunderogså
kulturellinformasjonogforberedelsesmateriale.
Alleelevermåfåkunnevelgeselvhvilketlandde vil reisepåutvekslingtil.
Alleorganisasjonermåkunneplassereenelevi et utvekslingsprogram,hviselevenharbldt
akseptertpåprogrammet.



Alle organisasjonerskaltilbyoppfølgingog rådgivningvia et fysiskkontor I Norge,bådetil
eleyog foreldre.
Alle organisasjonerskalværeetablert med egenJuridiskenhet i Norge

Juridiskstruktur på organisasjoneneI Norge og i andre land
Temaetjuridisk struktur har blItt adressertavde mindre organisasjonenefordide mener at det er en
viktig faktor på kvaliteten avet utvekIsIngsårfra Norge. I USAmåsamtlige utvekslingsorganisasjoner
som utsteder 1-1vlsum ha ovennevnte SO1(C)(3)status.Densammenon-proftt statusen trenger man
ogsåi Australlaog New Zealand.

Det er ingen dokumentasjonsom viser at en non-profit organisasjonkanvise til større kvalitet I slne
utveksl1ng5prosesser,eller et mervellykketutvekslIngsårsettfraelevensperspektiv.Det er heller
Ingenresultatersomviserat en personsomIntervjuerellerplasserereleverpåfrIvilligbasiser mer
effektivellerkompetentennen personsomfårkompensasjon(lønn)forsitt arbeid.VI trorderimot
basertpåegenerfaringat enpersonsomfårkompensasjonmersannsynligfølgerreglerog
instruksjonerfra sine organIsasjonene.

De nye reglenesom har kommet fra Department of State I USAdesiste årene,har hatt som intensjon
å styrke sikkerhetenrundteivenesomer på utveksling.Detteharmedførtet strengerekravtil
dokumentasjonogmerarbeldfor demsomjobbermedå screenevertsfarniller.Vi harerfartat det
ikkeharvært like lett for organisajonersom kun bruker frivillige tll å opprettholde den standarden
som Department of Statehar satt som krIterier for å kunne drive utvekslingtli USA.

1alle andre land er det bådefor-profit og non-profit organisasjonersomjobber med
Informasjon/rekrutterIng/intervjuer/utvelgelse/opplæringavutvekslingseleverI dereshjemland.
Beggeformerforstrukturhørerhjemmei utvekslingsverdenen.DettlIførervarlasjonog
valgmullgheterforeleveneogderesfamIllerogkonkurransenkanvirkesomen motivasjonsfaktorfor
orgardsasjonenetil å til enhvertid alltidtilbydenbestmuligekvaliteten.Pådennemåtenvilden
organisasionensom gjør den bestejobbenf denneprosessen,og som harverdier den enkelte famille
verdsetter, vinne elevenesogforeldrenes tillit, uavhengigav hvaslagsjurldisk struktur organisasjonen
har.

Navn relasjon mellom den norske organisasjonensom sender en elev og den utenlandske
organisesjonensom tar Imot en elev
Noenavde mindreorganisasjonenehar ogsårelstspørsmålomhvorvidtde norskeorganisasjonene
somsendereleverkunskalkunnesendeelevertil organisasjonermedsammenavn.Denne
reguleringeneksistererikkei noenandrelandogharIngensammenhengmedå sikrebra
informasjon/intervjuer/plasserIng/opplaerIngaveleverføravreiseellerentryggogegnetplassering
vedankomst.Vi seraltsåingenkonstruktivgrunnfordetteforslaget,vifrykterhellerat det er
ytterligereet forsøkpåå fi konkurransefortrInn,I stedetforfokuserepåå produsere
kvalitetsprogram.Foråstyrkedetteargumentønskerviå brukeskoleåret2011/2012someksempel.
dette året droomtrent27 700 internasjonaleelevertil USApåutveksling.Det er trygtå siat mer enn
70%, eller mersannsynlig85 %,avalleeleverrelstemedtoseparateorganIsasjonermedforskjellige
navn.

Til slutter det verdtå notereat samtligeorganisasjonernavngittovenforer enheterdannetunder
norsk lov. Noenav enhetene er formet som notior - profit ogandrefor - profit. Alle organisasjonene
som står bak dette dokumentet, uavbenglgavjuridiskstrukturogomdedelernavnellerikke,jobber
medutenlandskesamarbeidspartneresomer anerkjentogautoriserttil å plassereeleveri
vertsfamIlierogpåskolerI dereshjemland.



Samsvarmellom antati elever hos en organisasjonsom reher fra Norge på utvekslingog
det antall som kommer til Norge på utveksling
Noenav de mindre organisasjonerhar ogsåforestått at det fortsatt skalvære et krav om at mantar
mot elever fra utlandet (inbound)for å kunne sendeeleverut av Norge(outbound),samt en
restriksion av antalt norskeelever som blir sendt ut av Norge(outbound)i sammenheng
rnedireguleres etter antallet mottatte elever fra utlandet (mbound)

Vi menerat forslagetom å begrenseantall outbound-eleveri forhold til antall mbound-eleveri Norge
skultefå nøyaktig mOtsatteffekt Forstageter heller ikke relevant i forhold til åsikre kvalitetsprogram
og servicetil norskeforeldre eller for å beskytte norskeskattebetatere.I stedet såøkerforstaget
skattebelastningenpå nordmenn og forhindrer norskungdomfra å reise utenlands, noe som vi skulle
sesomen svært negativutvikting utvekslingssammenheng.Vi menerogsåat dette ikke står I tråd
med prinsippet om kvalitetssikringav et utveklsingsåreller grunnlaget for å drive utvekstingsett fra
Kunnskapsdepartementetsside slik vi har d!skutert I tidligere møter

Konklusjon:

Hvordan sikrer vi serviceog programinnhold for norske utvekslingselever
Vi mener at de ovennevnte 6— seks punkter vil være et godt rammeverk for utarbeideise
av et fellesregelverk for utveksfingsprogramrneri Norge I tillegg bør det ligge til grunnen
fellesgrunnleggendeevalueringsform som stiller lekekrav til alle orgamsasjoner,og som ikke
setter et kriterie fremfor et annet
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